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Roczny Plan Pracy Szkoły został opracowany na 

podstawie: 

 

- wniosków wynikających z nadzoru pedagogicznego szkoły w roku 

szkolnym 2021/2022  

- priorytetów Małopolskiego Kuratora Oświaty 

i wytycznych Ministra Edukacji Narodowej 
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I obszar - dydaktyka 

Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzgledniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów. 
Lp. Zadania Formy realizacji Odpowiedzialny Termin 

1. Doskonalenie 

procesu nauczania. 

1.Stosowanie skutecznych metod pracy z uczniem. nauczyciele wrzesień-czerwiec 

2. Indywidualizacja nauczania na zajęciach lekcyjnych, dostosowanie  zadań 

domowych, ćwiczeń w trakcie zajęć edukacyjnych. 

nauczyciele wrzesień-czerwiec 

3. Wzmocnienie motywującej funkcji oceny ucznia, poprzez udzielanie informacji 

zwrotnej zawierającej mocne i słabe strony pracy ucznia, popełnione błędy i sposób ich 

poprawy (uzasadnienie oceny w odniesieniu do wymagań edukacyjnych) – 

wprowadzenie elementów oceniania kształtującego.  

nauczyciele wrzesień-czerwiec 

4. Zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń pomocą dla ucznia, oraz jednym z elementów 

bieżącej informacji dla rodziców o pracy ucznia. 

nauczyciele wrzesień-czerwiec 

5. Ocena wiadomości i umiejętności uczniów w odniesieniu do wymagań 

edukacyjnych. 

nauczyciele wrzesień-czerwiec 

2. Indywidualizacja 

procesu nauczania. 

 

1. Diagnoza  uczniów klasy IV po I etapie kształcenia. p. W. Waligóra 

p. K. Tokarz, M. Kulig 

wrzesień 

2. Opracowanie narzędzi pomiaru dydaktycznego i przeprowadzenie badań zgodnie z 

planem nadzoru pedagogicznego. 

dyrektor, wicedyrektor, 

nauczyciele, 

zespoły przedmiotowe 

w/g terminów  

w planie nadzoru 

pedagogicznego 

3.Systematyczna obserwacja pracy i wyników uczniów.  Kierowanie uczniów na 

badania do poradni. 

wychowawcy, 

 n-l j. polskiego, 

pedagog szkolny 

w miarę potrzeb 

4. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości uczniów. nauczyciele wrzesień-czerwiec 

5. Stworzenie dla uczniów ze zdiagnozowanymi i opisanymi dysfunkcjami możliwości 

wyrównania różnic wynikających ze specyficznych trudności w uczeniu się 

(indywidualna pomoc nauczycieli, wychowawcy świetlicy). 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

wychowawca świetlicy 

pedagog szkolny 

wrzesień –czerwiec 

6. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć wspomagających dla uczniów mających 

trudności. 

Organizacja pomocy koleżeńskiej w klasach. 

nauczyciele 

wychowawcy 

wrzesień-czerwiec 

3.  Praca z uczniem 

uzdolnionym. 

1.  Udział uczniów  w zajęciach rozwijających zainteresowania: 

-zajęcia z języka angielskiego „Zabawy z językiem angielskim” 

-zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia sportowe uczniów „Skaczące 

pajacyki” 

- zajęcia z zajęć technicznych „Projektanci” 

-zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia matematyczne uczniów  „Zabawy z 

matematyką” 

 

p. K. Król 

p. A. Chełmecka 

 

p. M. Filipek 

 

p .M. Kuśnierz-Ruchała 

wrzesień-czerwiec 
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- zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia przyrodnicze uczniów „Miłośnicy 

przyrody” 

- zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia geograficzno-fotograficzne 

uczniów „W obiektywie” 

- zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia sportowe uczniów „Sportowiec na 

6” 

- zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności informatyczne z programowaniem 

uczniów „Programator” 

- zajęcia rozwijające zainteresowania językowe i krajoznawczo-turystyczne uczniów 

„Tandem” 

 

p. M. Augustyn 

 

p. A. Lasyk  

 

p. M. Przystał  

 

p. M. Jakóbczyk 

 

p. A. Orzeł  

2. Realizacja innowacji pedagogicznych  

- „Super rachmistrz” 

p. M. Filipek 

p. K. Tokarz 

wrzesień - marzec 

- maraton ortograficzny  p. S. Puch 

p. W. Waligóra 

wrzesień-czerwiec 

-„Zobaczyć, zbadać, zapamiętać”  p. M. Augustyn wrzesień-czerwiec 

-„Pięknie czytamy i piszemy „ – kl. II i III p. K. Adamczyk  wrzesień-czerwiec 

-„Od zabawy – przez manipulację – do precyzji”  p. M. Czachurska-Bieda 

p. M. Kuśnierz-Ruchała 

wrzesień-czerwiec 

-„Podróż przez niemieckojęzyczne kraje” p. A. Orzeł wrzesień -czerwiec 

-„Ananasy z 3 klasy – programujemy roboty” p. M. Jakóbczyk  wrzesień-czerwiec 

4. Prezentacja osiągnięć pracy uczniów na terenie szkoły i poza nią (gazetki, strona 

internetowa szkoły, prasa lokalna – po uzyskaniu zgody rodziców na przetwarzanie 

danych i prezentację wizerunku-RODO). 

nauczyciele wrzesień-czerwiec 

5. Organizacja szkolnych i międzyszkolnych konkursów:  

-Gminny Konkurs Matematyczny  p. M. Filipek 

p. K. Tokarz 

maj 

-Gminny Konkurs Ortograficzny p. S. Puch 

p. W. Waligóra 

marzec 

-Szkolne konkursy organizowane przez SU kl. I-III i IV-VIII wg. harmonogramu pracy 

SU 

p. A. Chełmecka 

p. S. Puch 

p. K. Stach 

wrzesień-czerwiec 

-szkolne konkursy organizowane przez Wolontariat p. M. Bieda – 

Czachurska 

p. M. Kuśnierz-Ruchała 

wrzesień-czerwiec 

- szkolne konkursy organizowane przez bibliotekę wg. harmonogramu pracy biblioteki p. W. Waligóra,  wrzesień-czerwiec 

-szkolne konkursy kl. I-III:  „Mistrz czytania”, „Mistrz ortografii”, „Mistrz kaligrafii”, 

„Zeszyt na 5” 

p. B. Krzyżak, p. A. 

Chełmecka, p. M. 

Kuśnierz-Ruchała 

czerwiec 
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-Szkolny Konkurs plastyczny dla klas I-III: „Bohaterowie utworów M. Konopnickiej”  p. S. Puch 

p. W. Waligóra 

październik  

-Szkolny konkurs „Portret bohatera literackiego – zdjęcie” p. S. Puch 

p. W. Waligóra 

październik 

-Szkolny konkurs dla klas VII-VIII „Cytaty z lektur” p. S. Puch 

p. W. Waligóra 

styczeń 

-Szkolny turniej znajomości cytatów z lektur dla klasy VIII p. S. Puch 

p. W. Waligóra 

kwiecień 

-Maraton czytelniczy – „Magia czytania, radość rywalizowania!” p. S. Puch 

p. W. Waligóra 

wrzesień-maj 

-Szkolny Konkurs Plastyczny „Kraje niemieckojęzyczne” p. J. Orzeł październik 

-Międzyszkolny konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych p. J. Orzeł maj 

-Szkolny Konkurs „Wzorowy świetliczak” p. B. Krzyżak wrzesień-czerwiec 

- Szkolny Konkurs wiedzy o tradycjach wielkanocnych ,,Wielkanocne zgadywanki’’ p. B. Krzyżak kwiecień  

- Szkolny konkurs j. angielskiego kl. I-III p. K. Król marzec 

6. Udział w konkursach: 

a) gminnych  

-Gminny konkurs recytatorski  p. W. Waligóra 

p. S. Puch 

grudzień 

-Gminny Przegląd Kolędniczy  p. K. Stach 

p. A Chełmecka 

styczeń 

-Gminny Konkurs plastyczny „Malować jak Matejko”  p. K. Stach kwiecień  

-Gminny Konkurs „Wczoraj i dziś Gminy Laskowa” p. A. Lasyk  wg. planu 

organizatora 

-Gminny Konkurs BRD P .M. Przystał wg. planu 

organizatora 

-Gminny Konkurs Ortograficzny dla kl. I-III p. M. Kuśnierz-Ruchała czerwiec 

b) powiatowych   

-Powiatowy Konkurs Poezji ks. J. Twardowskiego p. W. Waligóra 

p. S. Puch 

wg. planu 

organizatora 

-Powiatowy konkurs „Zawód nie zawodzi” p. M. Jakóbczyk 

p. M. Bieda  

kwiecień 

-Powiatowy konkurs „Bezpieczny Internet” p. M. Jakóbczyk 

p. M. Bieda  

maj 

- Rejonowy Konkurs „Dziś oszczędzam w SKO jutro w PKO” p. B. Krzyżak  wg planu  

c) wojewódzkich   

-Małopolski Konkurs Pieśni Patriotycznej „I Ty zaśpiewaj dla Niepodległej” p. K. Stach październik  

d) ogólnopolskich   
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-VII Ogólnopolski Konkurs na Gadkę p. W. Waligóra  

p. S. Puch 

marzec 

-VII Ogólnopolski Konkurs na Reklamę   p. W. Waligóra 

p. S. Puch 

marzec 

e) międzynarodowych   

XIX Międzynarodowy Konkurs Poetycki i Literacki im. ks. kan. J. Jamroza kapłana- 

męczennika „O autentyczną wiarę” i „O ludzkie serce człowieka” 

p. W. Waligóra 

p. S. Puch 

wrzesień  

5. Przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych w szkole i poza nią  nauczyciele wg harmonogramu 

konkursów 

przedmiotowych 

6. Przygotowanie uczniów do konkursów muzycznych i plastycznych pozaszkolnych  p. K. Stach  wrzesień-czerwiec 

6. Współpraca z Publiczną Biblioteką w Ujanowicach i Limanowej. p. S. Puch,  

p. W.Waligóra,   

wrzesień-czerwiec 

8. Opracowanie i realizacja planu rozwoju kompetencji czytelniczych. p. W. Waligóra, 

p. S. Puch,  

wrzesień-czerwiec 

4. Praca z uczniem  

wymagającym 

pomocy. 

 

 

1. Wspieranie uczniów mających trudności w nauce poprzez:   

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  p. K. Tokarz  

p. S. Puch 

p. W. Waligóra 

p. A. Chełmecka 

wrzesień-czerwiec 

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne p. A. Hojda wrzesień-czerwiec 

- zajęcia rewalidacyjne  p. M. Czachurska-Bieda wrzesień-czerwiec 

- zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne p. M. Czachurska-Bieda 

p. A. Lasyk 

p. A. Hojda 

wrzesień-czerwiec 

- zajęcia logopedyczne  p. K.  Adamczyk wrzesień-czerwiec 

- indywidualne zajęcia logopedyczne p. K.  Adamczyk 

p. M. Czachurska-Bieda 

p. B. Uryga  

wrzesień-czerwiec 

- zajęcia z pedagogiem szkolnym p. M. Czachurska-Bieda wrzesień-czerwiec 

- indywidualna pomoc nauczycieli. nauczyciele w razie potrzeby 

2. Praca zespołu nauczycieli wspierających uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi- zespół do pomocy psychologiczno - pedagogicznej. 

p. M. Czachurska-Bieda 

wychowawcy 

wrzesień-czerwiec 

5.  Systematyczna 

praca nad  

rozwijaniem i 

utrwalaniem 

umiejętności 

1. Kształtowanie u dzieci w klasach I -III aktywności zespołowej i grupowej, postaw 

odpowiedzialności i współpracy. 

p. M. Kusnierz-Ruchałą 

p. A. Chełmecka 

p. B. Krzyżak 

wrzesień-czerwiec 

2.Systematyczne przeprowadzanie ćwiczeń umiejętności czytania różnorodnych 

tekstów ze zrozumieniem. Sprawdzanie w/w umiejętności dwa razy w półroczu. 

nauczyciele przedmiotów 

humanistycznych  

wrzesień-czerwiec 
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kluczowych 

warunkujących  

efekty kształcenia. 

3. Zdiagnozowanie stopnia opanowania w/w umiejętności i objęcie uczniów zajęciami 

wspomagająco - wyrównawczymi. 

nauczyciele przedmiotu 2 razy w półroczu 

4. Praca nad opanowaniem podstawowych umiejętności, sprawności matematycznych i 

językowych uczniów. 

nauczyciele matematyki, 

j. polskiego, j. obcych 

wrzesień-czerwiec 

5. Wdrażanie uczniów do systematycznej pracy nad poprawnym i komunikatywnym 

sposobem formułowania wypowiedzi pisemnych. 

nauczyciele wrzesień-czerwiec 

6.Organizacja ponownych badań wyników sprawdzających efektywność 

prowadzonych działań w klasach, które nie osiągnęły zadowalających wyników 

badania wiadomości i umiejętności przedmiotowych (opracowanie ponownego testu, 

przeprowadzenie badań). 

dyrektor, wicedyrektor wg planu nadzoru 

pedagogicznego 

7.Opracowanie przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów działań mających na 

celu systematyczną pracę nad opanowaniem umiejętności i wiadomości objętych 

podstawą programową. 

nauczyciele wrzesień 

8. Wprowadzenie do planów działań pomocnych w rozwijaniu umiejętności objętych 

podstawą programową. 

nauczyciele wrzesień 

9. Zorganizowanie wewnątrzszkolnych próbnych egzaminów w kl. VIII  a i VIII b i 

VII  

p. S.  Puch, p. K. Tokarz,         

p. M. Kulig,  

p. W. Waligóra 

październik , 

styczeń, marzec 

10. Analiza wyników egzaminów próbnych. p. S.  Puch, p. K. Tokarz,         

p. M. Kulig,  

p. W. Waligóra 

styczeń, czerwiec 

6.  Wzbogacanie bazy 

dydaktycznej szkoły. 

1. Podejmowanie starań zmierzających do unowocześnienia pracowni przedmiotowych 

– zakup pomocy dydaktycznych wskazanych przez opiekunów pracowni w miarę 

posiadanych środków finansowych 

dyrektor, nauczyciele 

pracowni 

przedmiotowych 

w miarę 

posiadanych 

środków 

2. Modernizacja i konserwacja sprzętu i pomocy dydaktycznych 

w pracowniach przedmiotowych. 

opiekunowie pracowni wrzesień-czerwiec 

3. Wzbogacanie własnego warsztatu pracy przez n-li z zaangażowaniem uczniów. nauczyciele wrzesień-czerwiec 

 

 

Rozwijanie technologii informatycznej 

 

1. Promocja szkoły 

przez stronę www 

oraz inną 

działalność szkolnej 

pracowni 

informatycznej. 

1. Aktualizacja szkolnej witryny www.  

 

p. M. Jakóbczyk 

p. A .Lasyk, 

wrzesień-czerwiec 

2. Udział w konkursach drogą elektroniczną. 

 

nauczyciele 

odpowiedzialni za 

przygotowanie uczniów 

do konkursów 

wrzesień-czerwiec 

2. Stworzenie 1. Wykorzystanie przez n-li dostępu do Internetu w pracy dydaktycznej oraz jako nauczyciele wrzesień-czerwiec 
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warunków 

umożliwiających 

uczniom i n-lom 

stały dostęp do 

Internetu. 

elementu swojego warsztatu pracy. 

2. Wykorzystanie zasobów Internetu i programów komputerowych w trakcie zajęć 

pozalekcyjnych. 

nauczyciele wrzesień-czerwiec 

3.  Podniesienie przez 

n-li kwalifikacji 

umożliwiających 

stosowanie 

technologii 

komputerowej w 

nauczaniu. 

1. Udział  n-li  w  szkoleniach i kursach komputerowych narzędzi TIK w trakcie zajęć 

edukacyjnych i pozalekcyjnych. 

nauczyciele wg terminów               

szkoleń ustalonych 

przez WDN 

2. Zdobywanie i rozszerzanie umiejętności w zakresie technologii informatycznej. 

 

nauczyciele wg terminów 

organizatora 

szkoleń               

4.  Wykorzystanie 

technik 

multimedialnych w 

nauce stacjonarnej i 

zdalnej – roztropne 

korzystanie z 

narzędzi i zasobów 

cyfrowych oraz 

metod kształcenia 

1. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz 

metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii 

cyfrowych. 

nauczyciele wrzesień-czerwiec 

2. Wykonywanie pomocy dydaktycznych za pomocą odpowiednich programów 

komputerowych na użytek szkoły. Korzystanie z elektronicznych wersji podręczników, 

ćwiczeń. Zadawanie zadań i ich kontrola droga elektroniczną.   

nauczyciele wg potrzeb 

3. Wykorzystanie monitorów, rzutników oraz tablic interaktywnych do prowadzenia 

zajęć edukacyjnych. 

nauczyciele wg potrzeb 

4.Komputerowe opracowanie sprawdzianów i analiz nauczania. nauczyciele wrzesień-czerwiec 

5.  Kalendarz działań 

związanych z 

egzaminami 

zewnętrznymi. 

 

1. Praca n-li nad planem pracy uwzględniającym przygotowania uczniów do 

egzaminów zewnętrznych. 

dyrektor, nauczyciele wrzesień 

2. Lekcje wychowawcze poświęcone tematyce przygotowań uczniów do egzaminów 

zewnętrznych.  

p. W. Waligóra, 

 T. Szabla  

wg potrzeb 

3. Analiza orzeczeń poradni na temat dysfunkcji uczniów. nauczyciele wg potrzeb 

4.Spotkanie z rodzicami poświęcone przygotowaniu uczniów do egzaminu 

ósmoklasisty. 

dyrektor 

p. W. Waligóra,  

T. Szabla 

marzec 

5.Zebranie danych o uczniach przystępujących do egzaminu ósmoklasisty. p. W. Waligóra, T. 

Szabla 

wrzesień 

6. Wprowadzenie danych o uczniach przystępujących do egzaminu ósmoklasisty. p. E. Sabik marzec 

7.Posiedzenie Rady Pedagogicznej poświęconej ocenianiu, stopniowi przygotowań 

uczniów do zewnętrznych egzaminów, lekcje wychowawcze i spotkania z rodzicami. 

dyrektor, wychowawcy styczeń, marzec 

8.Powołanie zespołów nadzorujących przebieg egzaminu w kwietniu 2022 roku. dyrektor marzec 

9. Spotkania informacyjno-szkoleniowe z przewodniczącymi szkolnych zespołów 

egzaminacyjnych (także z przedstawicielami organów prowadzących i nadzorujących) 

dyrektor marzec 

10. Egzamin ósmoklasisty według terminarza CKE. dyrektor maj 
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11. Egzamin ósmoklasisty - dodatkowe terminy ustalone przez CKE. dyrektor wg planu 

12. Analiza wyników egzaminu zewnętrznego przez zespół przedmiotowy  

i RP. 

 

wicedyrektor, prz. 

zespołów 

przedmiotowych 

wrzesień, czerwiec 

6. Działania związane                   

z elektroniczną 

rekrutacją 

absolwentów do 

szkół 

ponadgimnazjalnych 

 

1. Wprowadzenie danych o uczniach, osiągnięć edukacyjnych i wyników egzaminu do 

systemu Vulcan. 

p. M. Jakóbczyk p. T. 

Szabla ,p. W. Waligóra 

maj-czerwiec 

2. Weryfikacja podań uczniów klas VIII do szkół ponadgimnazjalnych w systemie 

elektronicznym Vulcan. 

p. M. Jakóbczyk 

p. T. Szabla, W. 

Waligóra 

maj-czerwiec 

3. Wprowadzenie danych o osiągnięciach uczniów. p. M. Jakóbczyk 

p. M. Filipek  

p. T. Szabla, W. 

Waligóra 

maj-czerwiec 

 

II obszar - wychowanie 

Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich 
 

Lp. Zadania  Formy realizacji Odpowiedzialny Termin realizacji 

1. Kształtowanie 

postawy szacunku 

tradycji i polskości. 

1. Rozwijanie postaw patriotycznych poprzez: 

- poszanowanie barw narodowych, 

- kulturalne zachowanie się na akademiach szkolnych (odpowiednia postawa, 

ustawienie) 

- znajomość hymnu narodowego i szkoły. 

nauczyciele wrzesień-czerwiec 

2. Rozpoczynanie lekcji hymnem szkoły lub krótką modlitwą. nauczyciele wrzesień-czerwiec 

3. Rozpoczynanie uroczystości szkolnych mszą świętą: 

- rozpoczęcie roku szkolnego 

- święto szkoły 

- rajd „Szlakami Tajnego Nauczania” 

- zakończenie roku szkolnego 

ks. katecheta wg planu 

4. Organizowanie i uczestniczenie w uroczystościach i wydarzeniach szkolnych szkolnych 

 

Rocznice tragicznego września (01.09, 17.09) p. T. Szabla wrzesień 

Ślubowanie kl. I p. B. Krzyżak 

p. A. Chełemcka 

p. M. Kuśnierz-Ruchała 

wrzesień 

Dzień Edukacji Narodowej akademia- p. K. Stach, p. październik 
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S. Puch 

dekoracja- p. M. 

Kuśnierz-Ruchała 

p. . Czachurska-Bieda 

kwiaty - p. B. Uryga 

zaproszenia - p. J. Orzeł 

Dzień Lekkiego Tornistra p. M. Kusnierz –Ruchała 

p. A. Chełmecka 

p.M. Czachurska-Bieda 

październik 

Święto Niepodległości p. K. Adamczyk listopad 

Andrzejki wychowawcy listopad 

Gminne spotkanie integracyjne dla dzieci z niepełnosprawnością p. M. Kuśnierz-Ruchałą 

p.M. Czachurska-Bieda 

A. Chełmecka, A. Orzeł 

grudzień 

Mikołajki – Turniej Mikołajkowy  wychowawcy, p. M. 

Przystał  

grudzień  

Wigilia szkolna ks. R. Bocheński 

p. M. Kulig 

p. B. Krzyżak - 

dekoracja 

grudzień 

Przegląd kolędniczy p. K. Stach 

p. A. Chełmecka 

styczeń 

Dzień Babci i Dziadka wychowawcy klas I-III styczeń 

Choinka wychowawcy styczeń 

Walentynki SU luty 

Poranek Wielkanocny p. B. Krzyżak, p. B. 

Uryga 

kwiecień 

Dni Zdrowia i Ekologii 

Sprzątanie Świata 

p. M. Augustyn 

p. A. Lasyk 

p. M. Czachurska-Bieda 

p. Kuśnierz- Bieda  

kwiecień, wrzesień  

3 Maja – rocznica uchwalenia Konstytucji p. W. Waligóra maj 

Akademia z okazji Rajdu Tajnego Nauczania im. Zofii Oleksy ks. R. Bocheński-msza  

p. S. Puch  -akademia 

p. K. Stach – oprawa 

muz. 

p. M. Czachurska-Bieda, 

p. M. Kuśnierz -Ruchała  

maj 
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–dekoracja 

p. B. Krzyżak-

zaproszenia 

p. B. Uryga –kwiaty, 

sprzątanie grobów 

p. K. Adamczyk – 

kronika 

p. M. Jakóbczyk 

0znaczki 

drużyny rajdowe: 

p. T. Szabla 

p. M. Jakóbczyk 

p. M. Przystał 

Dzień Mamy i Taty nauczyciele I-III maj 

Dzień Języków Obcych p. J. Orzeł maj/czerwiec 

Dzień Sportu, Dzień Dziecka nauczyciele I-III 

wychowawcy klas 

czerwiec 

Święto Szkoły  p. A. Lasyk – kl. IV-VIII 

p. K. Król – kl. I-III 

czerwiec 

Zakończenie Roku Szkolnego klasy VIII wychowawcy kl. VIII czerwiec 

Zakończenie Roku Szkolnego 2020/2021 wychowawcy kl. VIII czerwiec 

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/2022 p. K. Król 

p. M. Kulig 

wrzesień 

5. Motywowanie uczniów klasy I  do udziału w uroczystościach i przedstawieniach. p. B. Krzyżak wrzesień-czerwiec 

6. Organizacja wystawy i konkursu na etapie szkoły: szopek, stroików p. S. Puch 

p. K. Stach 

grudzień 

7. Kultywowanie tradycji regionu – przygotowanie uczniów do gminnego przeglądu 

kolędniczego. 

p. K. Stach 

p. A. Chełmecka 

styczeń 

 8. Propagowanie postawy szacunku dla dorobku kulturalnego Polaków poprzez 

organizowanie wycieczek edukacyjnych do muzeów i teatrów. 

wychowawcy wrzesień-czerwiec 

3. Rozwijanie 

samorządności 

uczniów. 

1.Przeprowadzenie demokratycznych wyborów do Rady SU. opiekunowie SU wrzesień 

2. Opracowanie planu Rady SU i regulaminu SU. opiekunowie SU wrzesień 

3.Zorganizowanie spotkań SU, apeli szkolnych. 

 

opiekunowie SU i 

wychowawcy 

wrzesień-czerwiec 

4. Udział przedstawicieli SU w spotkaniach z członkami RP   

z Dyrektorem szkoły, wicedyrektorem i RR. 

opiekunowie SU 

 

wrzesień, styczeń, 

czerwiec 

5. Uaktualnianie gazetki ściennej SU MGW i SGW. opiekunowie SU wrzesień-czerwiec 

6. Organizacja konkursów oraz akcji wg. harmonogramu SU.  opiekunowie SU wrzesień- czerwiec 
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  7.Zorganizowanie  loterii fantowej.  p. B. Uryga wrzesień 

  8. Prowadzenie szkolnego sklepiku.  p. B. Uryga wrzesień-czerwiec  

 

Budowanie pozytywnego klimatu w szkole 
 

1. Budowanie 

prawidłowych 

relacji pomiędzy 

nauczycielami i 

uczniami 

1. Dbałość o przestrzeganie ustaleń zawartych w Statucie Szkoły. nauczyciele wrzesień-czerwiec 

  2. Przestrzeganie praw dziecka zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka. nauczyciele wrzesień-czerwiec 

  3. Wpajanie uczniom zasad dobrego wychowania i kulturalnego zachowania w 

różnych sytuacjach życiowych poprzez: 

- pogadanki wychowawcze (kultura osobista) 

- opracowanie zasad pracy na lekcji ze szczególnym zwróceniem 

  uwagi na samodzielność, uczciwość i pracowitość, dyscyplina 

- wzmocnienie nadzoru przy sprawdzaniu umiejętności ucznia  

  (samodzielność pracy- zgodnie z zapisem ZWO). 

- analiza praw i obowiązków ucznia i dziecka 

- przestrzeganie i konsekwentne działanie n – la w zakresie praw i 

   obowiązków ucznia. 

nauczyciele, 

wychowawcy 

wrzesień-czerwiec 

2.  Integrowanie 

środowiska uczniów 

i nauczycieli. 

 

1. Współpraca nauczycieli w opracowaniu spójnych programów, planów, dokumentów 

szkolnych. 

nauczyciele wrzesień 

2. Integrowanie środowiska nauczycieli poprzez podejmowanie wspólnych projektów, 

inicjatyw.  

nauczyciele, 

wychowawcy  

wrzesień-czerwiec 

3. Integrowanie wychowawców i wychowanków poprzez: 

- organizowanie wspólnych ognisk, meczy, wycieczek pieszych, udział w rajdach:  

Wycieczki po regionie: 

-wycieczka piesza Ujanowice i okolice  – kl. I-III, kl. IV-VIII 

 

wychowawcy  

 

wrzesień, czerwiec 

Ogniska klasowe, pikniki: 

-Święto pieczonego ziemniaka 

- piknik klas I-VIII 

 

wychowawcy kl. I-III 

wychowawcy klas 

 

październik 

czerwiec 

Wycieczki edukacyjne z Projektu „Poznaj Polskę” 

- Kraków kl. IV-VIII 

- Sandomierz kl. IV-VIII 

- Bochnia kl. I-III 

 

Wycieczki autokarowe 

 

p. T. Szabla – 

koordynator wycieczek 

wychowawcy klas  

 

p. S. Puch, P. K. Tokarz 

 

 wrzesień 

październik  

 

 

30 wrzesień  
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-Wieliczka – Kopalnia Soli  

- Zator – Park Dinozaurów  

-Góry Stołowe – Kotlina Kłodzka  

wychowawcy klas I-III 

p. M. Kulig, P. M. 

Przystał – organizatorzy  

22 wrzesień  

 

czerwiec 

Udział w rajdach:  

-Rajd „Staniszewskiego” 

 

-Rajd „Szlakami Cmentarzy I wojny światowej” 

 

-Rajd „Tajnego Nauczania im. Zofii Oleksy” 

p. T. Szabla, p. M. 

Jakóbczyk 

p. M. Kulig, p. M. 

Przystał 

p. T. Szabla, p. M. 

Jakóbczyk 

p. M. Kulig, p. M. 

Przystał 

 

październik  

 

listopad 

 

maj 

Wyjazd do kina, teatru, muzeum związany z omawianymi lekturami wychowawcy, 

nauczyciele j. polskiego 

wg oferty 

4. Angażowanie uczniów do przygotowania uroczystości szkolnych i lokalnych, 

gazetek, konkursów. 

- występy dla rodziców, 

- występ zespołu kolędniczego 

- zapraszanie rodziców na prezentacje projektów, 

- aukcje prac uczniów 

nauczyciele wrzesień-czerwiec 

5. Stworzenie możliwości zorganizowania czasu po lekcjach poprzez: 

pracę biblioteki szkolnej: 

a) imprezy czytelnicze 

-pasowanie na czytelnika biblioteki uczniów kl. I 

-Witajcie w naszej bajce- propagowanie czytelnictwa kl. 0-III 

-Jan Twardowski- poeta humoru i nadziei  

b) organizowanie konkursów wg harmonogramu pracy biblioteki 

c) udostępnianie kanonu literatury klasycznej i patriotycznej 

p. W. Waligóra wrzesień-czerwiec 

 

 

 

 

 

pracę świetlicy szkolnej: 

- organizowanie konkursów  

p. B. Krzyżak wg harmonogramu 

pracy świetlicy 

działalność organizacji szkolnych: 

Samorząd Uczniowski 

 

SKKT 

SKO 

Wolontariat 

 

 

Spółdzielnia Uczniowska 

Klub Młodego Historyka  

 

p. A. Chełmecka, p. S. 

Puch, p. K. Stach 

p. A. Lasyk 

p. B. Krzyżak 

p. M. Kuśnierz- Ruchała 

p. M. Czachurska-Bieda 

p. J. Orzeł 

p. B. Uryga 

p. T. Szabla 

 

wrzesień-czerwiec 
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organizację dyskotek szkolnych p. M. Kulig – 

organizacja i sprzęt 

wychowawcy - opieka 

wg planu 

publikacje gazetek szkolnych nauczyciele 

odpowiedzialni  

wg planu 

dekoracje okolicznościowe szkoły p. M. Kuśnierz- Ruchała 

p. M. Czachurska-Bieda 

wg planu 

3.  Kreowanie 

pozytywnego 

wizerunku szkoły w 

środowisku 

lokalnym. 

1. Udział szkoły w życiu społeczności lokalnej poprzez uczestnictwo w 

uroczystościach lokalnych, konkursach, przeglądach. 

nauczyciele wg planu 

2. Promowanie szkoły w środowisku poprzez różnorodne projekty i imprezy, 

osiągnięcia szkoły. 

nauczyciele 

przygotowujący daną 

uroczystość 

wg planu 

3. Ukazywanie pracy szkoły na łamach czasopism lokalnych nauczyciele wrzesień-czerwiec 

4. Gromadzenie i udostępnianie materiałów dotyczących naszego regionu. 

 

bibliotekarz 

p. T. Szabla 

wrzesień-czerwiec 

5. Pozyskiwanie sponsorów: 

- wynajem pomieszczeń szkolnych 

- organizowanie imprez dochodowych 

- prowadzenie sklepiku szkolnego 

- bezpośredni kontakt z firmami w środowisku lokalnym 

dyrektor, nauczyciele wrzesień-czerwiec 

6. Organizacja  Młodzieżowego Rajdu Śladami Tajnego Nauczania :  

- przygotowanie i rozesłanie do szkół regulaminów 

- przygotowanie i rozesłanie do gości zaproszeń 

- montaż słowno-muzyczny 

- dekoracja 

- obsługa rajdu 

- przygotowanie noclegów  

- porządkowanie grobów  

- przewodnik po cmentarzu 

- znaczki  

-konkursy 

- zawody sportowe 

- msza rajdowa  

- wpisy do kroniki 

nauczyciele 

odpowiedzialni 

  

 

maj 
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Rozwijanie postawy szacunku dla dobra i piękna w człowieku i świecie 
 
 

1. Kształtowanie 

odpowiednich 

postaw etycznych. 

 

 

1. N-le konsekwentnie tworzą wartościowe środowisko wychowawcze. nauczyciele wrzesień-czerwiec 

2. Wykorzystywanie podczas lekcji wartościowych filmów video i Internetu w celu 

poszerzenia wiedzy o świecie i człowieku. 

wychowawcy, 

nauczyciele 

wg planów 

dydaktycznych i 

wychowawczych 

3. Umożliwienie uczniom kontaktu z różnymi tekstami kultury. 

 

nauczyciele j. polskiego, 

bibliotekarz 

wrzesień-czerwiec 

4. Rozwiązywanie przez wychowawców problemów wynikających ze specyficznych 

potrzeb zespołu klasowego. 

wychowawcy wg potrzeb 

5.Propagowanie właściwego stosunku do odmiennych kultur, wyznań, narodowości. nauczyciele, 

opiekunowie organizacji, 

nauczyciele religii 

wg planów 

wychowawczych i 

dydaktycznych 

6. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami propagującymi działalność społeczną 

i charytatywną. 

wychowawcy, opiekun 

SU i MGW 

wrzesień-czerwiec 

7. Organizacja zbiórek pieniędzy przeznaczonych dla potrzebujących: 

- jałmużna wielkopostna   

                                           

- akcja „Góra grosza” 

- „I Ty możesz zostać świętym Mikołajem” 

 

- "Pomóż i Ty".  

- zbiórka zakrętek i puszek po tuszach i tonerach 

- zbiórka baterii 

- inne akcje charytatywne 

 

p. B. Uryga, 

 ks. R. Bocheński 

wolontariat 

 

 

wolontariat 

SU 

P. B. Krzyżak 

SU, wolontariat 

wrzesień-czerwiec 

8. Pomoc ludziom starszym, składanie życzeń świątecznych. p. B. Uryga, wolontariat grudzień, kwiecień  

9. Porządkowanie grobów n-li tajnego nauczania – wycieczka na cmentarz p. B. Uryga październik, maj 

10.Wdrażanie do sumienności i obowiązkowości (kontrola nieobecności, analiza 

frekwencji). 

wychowawcy wrzesień-czerwiec 
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III obszar - opieka 

 

Przyjazna i bezpieczna szkoła 

Lp. Zadania Formy realizacji Odpowiedzialny Termin 

1. Zapewnienie uczniom 

poczucia bezpieczeństwa. 

1. Otoczenie szczególną opieką najmłodszych uczniów w naszej szkoły – 

wdrożenie ich w życie szkoły i zespołu klasowego. 

p. B. Krzyżak wrzesień 

2. Zapoznanie uczniów z zasadami BHP i ich egzekwowanie. 

 

nauczyciele, 

wychowawcy 

wrzesień 

3. Przeprowadzenie ćwiczeń ewakuacyjnych w zakresie p/poż i spotkanie z 

przedstawicielami straży pożarnej.   

p. M. Jakóbczyk wrzesień/październik 

4. Zapoznanie uczniów z odpowiednimi procedurami w przypadku różnorodnych 

zagrożeń. 

wychowawcy wg planu godzin z 

wychowawcą 

5. Ubezpieczenie uczniów i pracowników. dyrektor, wychowawcy sierpień 

6. Zdobywanie przez n-li uprawnień kierownika wycieczek szkolnych. 

 

zainteresowani 

nauczyciele 

wrzesień-czerwiec 

7. „Udzielanie pierwszej pomocy” – korzystanie z apteczki szkolnej. p. M. Przystał –

koordynator 

nauczyciele 

wrzesień-czerwiec 

8. Prowadzenie dokumentacji wypadków, działalność służb BHP. 

Praca zespołu BHP. 

p. B. Krzyżak 

  

wrzesień-czerwiec 

9. Przeprowadzenie kursu na kartę rowerową. 

 

p. M. Filipek 

p. M. Przystał 

maj/czerwiec 

10. Organizacja spotkania z policjantem. Szkoła promująca bezpieczeństwo. 

 

p. .M. Czachurska-

Bieda 

wrzesień-październik 

11. Sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie przerw lekcyjnych. nauczyciele wg harmonogramu 

2. Wzmocnienie edukacji 

ekologicznej w szkole. 

1.  Zorganizowanie żywienia w szkole- herbata, obiady. dyrektor, nauczyciel 

świetlicy 

wrzesień-czerwiec 

2.Dbałość o kulturę spożywania posiłków, dyżury w świetlicy szkolnej. 

 

nauczyciel świetlicy, 

opiekun SU 

wrzesień-czerwiec 

3. Nawiązanie kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Opieki Społecznej w celu 

dofinansowania żywienia w szkole dla dzieci będących w trudnych warunkach. 

dyrektor, nauczyciel 

świetlicy 

wrzesień-czerwiec 

4. Higiena ciała, odzieży, miejsca pracy: 

- noszenie obuwia zastępczego 

- konkursy czystości prowadzone przez SU 

- noszenie maseczek w przestrzeni wspólnej  

wychowawcy, opiekun 

SU 

wrzesień-czerwiec 

5. Zapewnienie uczniom możliwości rozwijania zainteresowań sportowych p. M. Przystał wrzesień-czerwiec 
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poprzez udział w kole sportowym. 

6. Przygotowanie gazetek ściennych i dekoracji okolicznościowych o tematyce 

prozdrowotnej. 

nauczyciele wrzesień-czerwiec 

7. Udział w akcji Sprzątanie Świata. p. M. Augustyn październik 

8. Uwzględnienie tematyki promowania zdrowego stylu życia w godzinach 

wychowawczych. 

wychowawcy wrzesień-czerwiec 

9. Organizowanie aktywnych przerw na świeżym powietrzu.   nauczyciele dyżurujący wrzesień-czerwiec 

10. Organizowanie Dni Zdrowia i Ekologii p. M. Augustyn 

p. A. Lasyk 

wrzesień-czerwiec 

11. Przestrzeganie wewnętrznych procedur bezpieczeństwa w warunkach 

pandemii CIVID-19. 

nauczyciele wrzesień-czerwiec 

3. Umożliwianie pomocy i 

wsparcia w rozwiązywaniu 

problemów uczniów. 

1. Współpraca z poradnią psychologiczno- pedagogiczną w celu rozwiązywania 

problemów indywidualnych uczniów. 

pedagog szkolny, 

wychowawcy 

 

2. Obserwacja uczniów pod kątem trudności szkolnych. wychowawcy, 

nauczyciele 

wrzesień-czerwiec 

3. Organizacja pomocy koleżeńskiej w razie potrzeb. 

 

wychowawcy, 

nauczyciele 

wrzesień –czerwiec  

4. Kontakt z rodzicami. wychowawcy wrzesień-czerwiec 

5. Objęcie opieką uczniów, których rodzice pracują za granicą. wychowawcy wrzesień-czerwiec 

6. Wykrywanie zjawisk patologicznych (realizacja zadań zawartych w programie 

profilaktycznym). 

wychowawcy, pedagog 

szkolny 

wrzesień-czerwiec 

7. Prowadzenie zajęć indywidualnych, rewalidacyjnych i zajęć wspomagających, 

korekcyjno-kompensacyjnych. 

wg zaleceń i planu wrzesień-czerwiec 

8. Organizacja zajęć terapeutycznych. pedagog szkolny, 

logopeda, terapeuta 

wrzesień-czerwiec 

9. Poufny e-mail p.M. Czachurska-Bieda wrzesień - czerwiec 

10. Zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego szczególnie w 

sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19.  

p.M. Czachurska-Bieda 

nauczyciele 

wrzesień-czerwiec 

4. Profilaktyka uzależnień i 

ich zwalczanie. 

1. Organizowanie spotkań z przedstawicielami wybranych instytucji zajmujących 

się profilaktyką uzależnień. 

p.M. Czachurska-Bieda wrzesień-czerwiec 

2. Przygotowywanie apeli i gazetek ściennych, organizacja wystawy o tematyce 

profilaktycznej. 

nauczyciele wrzesień-czerwiec 

3. Realizacja zagadnień programu profilaktyki zagrożeń na godzinach 

wychowawczych i innych zajęciach. 

wychowawcy, 

nauczyciele 

wrzesień-czerwiec 

 

 

  

Rozwijanie współpracy z rodzicami na różnych płaszczyznach działalności szkoły 
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1. Integrowanie procesu 

wychowawczego w relacji 

szkoła  -  dom. 

 

1. Stworzenie rodzicom dogodnych warunków do indywidualnych kontaktów z 

nauczycielami poszczególnych przedmiotów poprzez kontakt telefoniczny, e-

mail, dziennik elektroniczny oraz umówione spotkanie.  

nauczyciele wrzesień-czerwiec 

2. Informowanie rodziców podczas zebrań o zmianach w prawie oświatowym lub 

organizacji pracy szkoły (Statut Szkoły, plany wychowawcze). 

dyrektor, wychowawcy wrzesień, listopad, 

styczeń, kwiecień 

3. Inspirowanie rodziców do opinii na temat szkoły. wychowawcy wrzesień-czerwiec 

4. Wyróżnianie rodziców szczególnie zaangażowanych w życie szkoły. dyrektor styczeń, czerwiec 

5. Organizowanie spotkań z rodzicami. 

 

dyrektor, wychowawcy wrzesień, listopad, 

styczeń, kwiecień 

6. Współudział rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. wychowawcy wg potrzeb 

7.Współpraca z rodzicami (zachowanie, wyniki w nauce, frekwencja). wychowawcy wrzesień-czerwiec 

2. Współpraca z rodzicami i 

Radą Rodziców. 

 

1. Uchwalenie przez RR Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego. RR, wychowawcy, 

nauczyciele 

wrzesień-czerwiec 

2. Wybór trójek klasowych i Rady Rodziców. dyrektor, wychowawcy wrzesień 

3. Współpraca w zakresie bieżących spraw szkolnych. wychowawcy, 

nauczyciele 

wrzesień-czerwiec 

4. Współorganizowanie przez rodziców wybranych uroczystości i wycieczek 

szkolnych. 

wychowawcy wg planu 

5. Zasięganie opinii rodziców o działalności szkoły .   wychowawcy wrzesień-czerwiec 

6.  Zapraszanie rodziców na występy uczniów organizowanych przez szkołę: 

   - Rozpoczęcie roku szkolnego 

   - Ślubowanie kl. I 

   - Dzień Babci i Dzień Dziadka 

   -  Zakończenie roku szkolnego 

wychowawcy wrzesień 

wrzesień 

styczeń 

czerwiec 

 

 7. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny min. przez właściwą 

organizację WDŻ. 

p. A Hojda wrzesień-czerwiec 

 8. Współpraca z rodzicami w zakresie przestrzegania procedur bezpieczeństwa 

związanych z COVID-19. 

dyrektor, wychowawcy wrzesień-czerwiec 

3.  Edukacja rodziców w 

związku z problemami 

współczesnej młodzieży. 

1. Organizowanie podczas zebrań pogadanek i szkoleń na aktualne tematy 

związane z problemami i zagrożeniami współczesnej młodzieży wg. Programu 

Wychowawczo-Profilaktycznego. 

wychowawcy, pedagog wg potrzeb 

  

Uwagi:  

W związku z aktualnym zagrożeniem wystąpienia epidemii COVID -19 i przejściem szkoły na czas nauki hybrydowej lub zdalnej, Plan Pracy Szkoły może ulec zmianie 
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Roczny Plan Pracy szkoły został opracowany przez Radę Pedagogiczną przy współpracy Samorządu Uczniowskiego, Rady 

Rodziców i przyjęty do realizacji 13.09.2021r. 

 

 

 

 podpisy członków Rady Pedagogicznej:                                                                                             Dyrektor szkoły: 

                                                                                                                                                        


